
POZITIVE 

        

     
"Varma etoso","fruktodonaj debatoj", jen vortoj 

plej ofte aŭditaj dum tiu memorinda 60-a kongreso, 
en Aix-en-Provence! 

Kuraĝigaj vortoj por ls organizintoj, kiuj sen- 
lace laboris por sukcesigi tiun Esperanto-feston, 
por la estraro de U. F. E. kaj precipe por D-ro A. 
AIBAULT, kiu malŝpareme dediĉis siajn fortojn al 
antaŭenpuŝado de nis landa asocio, pioniro de la 
tutmonda esperanto-movado! 

260 partoprenintoj atestas la viglecon de nia 
franca unuiĝo, kaj pretas nun pli streĉe kunlabori 
por plivastigi nien agadon. 

Kuraĝiga estis ankaŭ la fakto ke kvin grupoj 
(Aix, Lyon, Nice, Paris, Toulouse) partoprenis en 
la verietea vespero, kies sukceso bone aŭgurigas 
por la estonteco. 

POZITIVA komenco devas nepre konduki al POZITIVA 
daŭrigo. 

Dume, ĝis revido en MADRIDO, kaj ankaŭ venont- 
jare, en STRASBOURG. 

Andre BOURDEAUX 

FONDITA en 1908 - TRIA SERI 
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ORICIALAJ KOMUNIKOJ DE U.F.E. 

Ĉiuj tekstoj aperigotaj en la ve- 
nonta numero devas atingi la redak- 
cion, ll rue Vergne (47) MARMANDE - 
antaŭ la 25-a de majo 1968. 

Por la post - venonta numero, la 

limdato estos la 20.8.I968 

XXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXKXKKKXKKKKXKKXX 

JARLIBRO DE U.F.E.1968-1969 

La première pertie de l' annuaire 
de UFE 1968-1969 devant paraître en 
septembre prochain, nous prions ins- 
tamment les Fédérations, les 88s0- 
ciations spĉcislisĉes adhĉrentes et 
non adhĉeĉrentes ŝ U./.E. de bien vou- 
loir nous communiquer dès que pos 
gible (au Secrétariat, 34 rue de Cha 
brol à Paris 10) pour la date limite 
du 30 JUIN 1968, les changements 
intervenus au sein de leurs organi- 
sations (composition des bureaux , 
changements d'adresses, etc...) 
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KARAVANO al MADRIDO ~- 53-a U.K. 

Ni proponas al la partoprenontoj 
de la 53-a U.K. peraŭtoĉaran vojaĝon 
laŭ la jena programo: 

30-7 Frumatena foriro el PARIZO al 
BRIVE (aŭ Fe poroj, 

31-7 BRIVE (aŭ Pĉerigueux) - Hendaye- 
Irun ~ VITORIA 

1-8 VITORIA ~- Burgos - VALLADOLID - 
2-8 VALLADOLID - Segovia — MADRIDO- 

De la 3/8 ĝis la l10/8srestado en iia- 
drido por la kongreso 

11-8 Foriro el MADRIDO al ZARAGOZA = 
12/8 ZARAGOZA - Lerides - BARCELONO - 
13 kaj 14-8 - Dutaga restado en Bar- 

celono 
15-8 BARCELONO —- Figueras - Perpi- 

gnan - BEZIERS 
16-8 BEZIERS - Mende - CLERMONT-Fq. 
17-8 CLERMONT-Pd - Nevers = PARIS 

fino de la vojaĝo) 

la tuta prezo por tiu vojaĝo es- 
Lagu NN ae Pl 8. NUDI ICA SAD EION 
kaj inkluzivas: 
à la vojaĝkoston, 
b) la ĉiu-tagan restadkoston s u r- 

voje, 
c) lo duontagan restadkoston en lia- 

drido kaj Barcelono(t.e. kun nur 
UNU manĝo (taz- aŭ vesper-manĝo) 

Tuja aliĝo per antaŭpago de 500 F 
antaŭ la 31-a de Majo 1568. 

la saldo (697 R) estas 
antaŭ la 10-a de Julio 1968. 

La membroj kiuj estus jam mend- 
intaj sian loĝadon en “Madrido pere 
de UBA povos tamen partopreni en nia 
karavano, pagante nur........E. IO40O 
kondiĉe ke ili tag- aŭ vesper-manĝu 
en nia hotelo en lladrido. 

Aliokaze, petu informojn kaj kla- 
PBlSOjN'cCe U.P.E. 

Ni atendas vin! 

pagota 

U. F. B. 

RONDUSO ESPERANTO ~ DONO (8-a Listo) 

Hero MARGARNI.... o ANON 96 
o-ro GUILIA UME Su Ule, IO 
o-ro ERNULT Sel SENO KINS IO 
S-ro THEVENET . o sagoj SN AN EM IL] 
S-ro DALET o l ia si a koloj 
R-no HORNE « OMNIA OVON a I NULOJ 
E=ZOGNEDLIAUNBU.» Ce "Vs. es Le 
F-to MARKOU VON NNO, 
ANOGERANDINIS I NO A 10 
D TO PES DE INA NO AKO, 10 
DO IQULIinO (TV) Au Leon LU 0e 
F-no BOITON F5) NINE ASU 
"oopumlino“(B.) o. se el. 20 
S-ro JAEGY seve ls = uu UU IPO IOJ 

puuosde la 8-a Listo ... ve 426 

Sumo de la antaŭaj listoj .. . 6320 

Nova Sumo o GINL NERI VORKO 

DONACOJ 

9-roj SERRE koe 9 As 4700 
DROITS ARS ENS AS IO l 
MOUTONNET PE 7 400200 
HENAUX .. . se. o OA Go 
PAZIRES VI KONON 00 
POSDIBEBAGON 0 XIS, OS al 00 
XA LSH ĉe ES NUE ee 

Anonimulo NO NAN PANIS 5,00 

DUMO .s»........» 30, 350 

MEUBROJ "DONACANTOJ" 

F-ino il. LECLERC, S=inoj PINGRIS ka; 
ROREL, S-roj COURTOIS, P.MARLY, MON- 
TOUNNET, PLOUSSU, HEYNAUX, GAUME. 
——————————————Ĵ 
000000000000000000000000000000000000 

00 — 

Le Esperanto-rondo de la Uzina Klubo 
ROH-SKODA en PLZEN,Kopeckeho Sady 13 
(Ĉeĥoslovakujo), invitas vin parto- 
preni la Unuan Semajnon de Interna- 
cia Amikeco (16-23 VI 1968) 
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3-a KONGRESO DE S.T.E.L.O. 
ATX-en-PROVENOE -13-20.V111.1968 

Krom la kutimaj programeroj, men- 
ciindaj estas: 

~ ĝenerala kunsido pri"STELO-lOjara" 

~ raporto kaj diskuto 
"Studentoj tutmonde" 

pri enketo : 

~forumo kun loka studentaro, 

= raporto kaj diskuto pri "studentaj 
rajtoj" en la kadro de la "Jaro de 
Homaj Rajtoj", 

~ fakaj kunsidoj kaj vizitoj, laŭ la 
studobjektoj de la partoprenontoj. 

(Pri temoj traktotaj, bonvolu jam 
nun skribi tion, kio vin plej in- 

teresus en via fako), 

- temo diskutota aparte en ĉiu fako: 
"Strukturoj kaj metodoj de instru~ 

ado de la koncerna fako", 

~ krome, temo speciala por Ĉiu fako 
ekz.por filologio, oni proponis la 
studon de "Eseo pri deveno de la 

lingvoj" de Rousseau; por arkeolo- 

gio kaj historio "Aix en la romia 
periodo"; por filozofio "aktusleco 

de Filozofio";por psikosociolonio: 
-“lsikosociologio de la ksperanto- 
movado" kun kunlaboro de fakuloj. 

~ vizito de la novaj fakultatoj — de 
la malnova urbo, de vilafo,ekskur- 
go al Kamargo kaj la marbordo... 

Ĝis la 1/7 ĉio ĉi kostas nur I5OR 
por membroj de STELO (160 F. por ne- 
membroj). La prezo inkluzivas manĝa- 
dojn, loĝadon, kongresajn programe- 
rojn kaj ekskursojn. 

VI e 

Fluaj informoj estas haveblaj de: 

STUDENTA ESPERANTISTA RONDO 
rue Fortalis, 28 
13.AIX.EN.PROVENCE 
FRANCUJO 

—0=0 0 =0— 

B,iF,...B. LF... ELS... E.LE,... 
m=zumzmzm=mzmzmzeremezzemeruoizmemmeuz=szzazmerzo=e= 

AIX-en-PROVENOCE: Okaze de la 60-a N. 
o Nj PV: U»,T,BE: la lo- 

ka.,poŝtoficejo uzis ilustritan varb- 
stampon kun franca teksto: 
AIX-en-PROVENCE/60è Consrès National 
d'ESPERANTO/PAQUES 1568. La ilustra- 

ĵo montras perton de la famkonata 
fontanego, staranta ĉe la fino de la 
"Cours Mirabeau". 

SUNDSVALL (Svedujo): Okaze de la 
s=ss=mmmm=ceu=m=m==sc= sveda esperanto 

kongreso (1-3/6/68), la L.K.K. aran- 
ĝos specialan poŝtoficejon. Vi povas 
jam mendi koverto(j)n kun la specia- 
la poŝtstampo kaj dek glumarkoj sen- 
dante 2 F. po koverto al la poŝtĉeka 
konto 25.22.11, je la nomo de "ESPE- 
RANTOKONGRESSEN 1968, SUNDSVALL. 

PARIS ~- Dum la ekspozicioj okazintaj 
por la TAGO DE LA POSTMARKO, 

kaj la eldono de la p.m.EUROFA estis 

prezentitaj "La francajn poŝtstampojn 
esperantistajn" kaj "La poŝtmarkojn 
rilatantaj al Esperanto". Vizitante 
la duan ekspozicion, la iiinistro pri 

Poŝtoj konsentis ke "esperanto estas 
vivanta afero". 

LA VERDA LUPEO estas nun pretigata - 

=z==========2== la membroj de E.L.F. 
ricevos ĝin baldaŭ. 

———————————————————————————— 
XXXXXXXXKXXKXXXXXXXXKKXKKKKKXXXXXKKX 
————————————————— —— 

KVAKERA ESPERANTISTO - n9 55 Vintro 

1567-68, eldonita de la Kvakera tspe=- 

rantista Societo (jarabono 7 F.) 

————————————— 
000000000000000000000000000000000000 

FAKTOJ FRI NEDERIANDO = En kunlaboro 
——————————--- kun L.E.E.N.la 

Nederlanda ministerio por Eksterlan- 
daj aferoj ĵus eldonis belan fotoli- 
bron pri Nederlando, k u n klariga 
teksto kaj multaj aktualaj informoj 
en esperanto (15 x 22 cm = 65 p.) 
Mendu ĝin ĉe UFE: 5,50 F. afrankite. 
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J. EB. F. 0. partoprenis la 60-an 
Kongreson de UFE en Aix-en-Provence 

Fost la frukto-plena unusemajna 
kongreso, kiun ili organizis en War- 
seille, kelkaj membroj de JEFO par- 
toprenis la nacian kongreson de UFE 
kiu okazis tiun ĉi jaron en Aix-en- 
Provence. 

Ili ĉeestis la oficialajn akcep- 
tojn, kaj partoprenis la ĝeneralajn 
kunsidojn kaj en la diversaj komisi- 
onoj. Multfoje ili intervenis taŭge 
kaj aktive dum la debatoj. 

Lunde, la JEFO ~ delegacio propo- 
nis al la kongresanoj, pere de U.F.E 
-estraro diversajn rezoluciojn. 

Krome ili kunvenis dum la manĝoj, 
babilante kaj kantante malgraŭ la 
pluvo, ĉar por eksterordinara evento 
eĉ la vetero fariĝis eksterordinara! 

Oni anoncis ankaŭ la venontan in- 
ternacian kongreson de STELO, kviu 
okazos en Aix de la 15-a ĝis la 20-a 
de aŭgusto 1568. 

Post tiuj amikaj, kontaktoj kaj 
seriozaj interbabiladoj, oni povas 
diri, ke la JEFO-agado pligrandiĝas. 

Oni nur atendas nun la aliĝon de 
la tutaj junuloj, por efektivigi la 
nacian unuiĝon. 

Claude BERTHAUD 

000000000000000000000000000000000000 

INTERGRUPA KONKURSO 1967 
= =— ue en On ee ee me one cma sie muz. EX smo 00e ee 0 ce Su 0 on Sumo seno (mma 

14) ROME dose sic 0 00 poentoj 
2} Les Andelye .... sv 4DO 
5) Angers suis ses sse SEO " 
4) ĝalalaj, (see los va IG = 
5) Buhl KON A OP EES = 
6) Montpellier ,...s... 1176 ” 
V)DAVIBDON EST si. 78 4 
8) Aix-en-Frovence .... 75 " 

Tiu konkurso rekompensas la gru- 
pojn por ilia propagando, la ample- 
kso de la kursoj kaj ekzamenoj, La 
nombro de membroj kaj aĉetoj de li- 
broj ĉe U.F.E. 

—0—0=0=-0=0— 

RICEVITAJ ELDONAĴOJ 

Technisches WoOrterbuch, de Dipl.Inĝ. 
Rudolf Haferkorn. Eldono: Esperanto- 
Press, Cardiff, Ontario (Kanada)1967 
p47p» 1155 -x 16 cm (Teknika Vortaro, 
germana-esperanta). 

ĜU VI SCIAS? DUDEK BAZAJ FAKTOJ IRI 
a Palestina problemo, de Dro Fayez 

A. Sayegh. Trad.Husen Al-Amily. Bld? 
Research Center - Palestine Libera- 
tion Organization, Beirut (Libano) - 
19607 + 9 p. — 19 x 17 en. 

MEMKRITIKO ~ Poemaro de V. SADLER - 
Éldonis KOKO-1967 = 60 p. formato de 
15 x 18 em = Bindita. 

LA TELEPATIO kaj ĝis SOCIA SIGNIFO - 
e Sokratis Sakellaropoulos. Eldonis 

en Ateno (Grekujo) 1968 - 94 paĝoj - 
17 x 23,5 cm - Roneotipita. 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

UNION EUROPEBNNE 
DES TRAVAILLEURS AVEUGLES 

Première résolution: 
Unité européenne des Travailleurs 

aveugles: 
L'Assemblée générale de U. E.T.A. 

réunie à Lille le 10 sept. 1967, 
considérant qu' en tous pays les 

mêmes problèmes se posent pour les 
travailleurs aveugles, 

lance un appel à l' unité europé- 
enne des Travailleurs frappés de cé- 
cité; 

L'A.G. de. l'U.E,T.A. recommande — 
dans ce but-l'ETUDE et L'UTILISATION 
de l' ESPERANTO, à côté des langues 
nationales pour une parfaite inter- 
compréhension, prélude à une action 
féconde. 

=Q=-O-~O- 

Article 10 des statuts de U.E.T.A.;: 

  

"Les langues officielles de U.E.T.A, 
sont le français et l'espéranto; les 
langues secondaires sont l'allemand, 
l'anglais et le russe. 
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1908 - U.E.A. 60-Jara - 1968 

Rn tiu ĉi jaro - paralele kun la 
normalaj agadoj de la Asocio- reali— 
ĝas du grandaj kampanjoj. Le unua 
rilatas al la smpleksa programo oka- 
ze de la Jaro de la Homaj Rajtoj; la 
dua koncernas la internacian fortik- 
igon de la Asocio rer konsiderinda 
kreskizo de la nombro de individuaj 
membroj. Ambau kampsnjoj estas kun- 
ligitaj, sed precipe grava estas Ja 
kreskigo de la nombro de indiviquaj 
membroj. UBA fidas,ke Zi povos atin- 

1 10,000 en. la: jaro 1568, se ui 
ĉiuj streĉas niajn fortojn por atin- 
gi tiun celon. 

KOKOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOKOXOXOXOXOXO 

60-a KONGRESO EN AIX-en-FROVENCE 
==—.=— «= sm mut “un 000 (um SEE mnt Cun. SE SEM: SEE: SEK S.A. lam SIn: SOR: MON: SR SG Sem ĉie. cun EK: smn. (OE Sm am lm On 

En la venonta numero de la revuo, 
vi povos legi la kompletan raporton, 
kaj ankaŭ la gazetaran revuon pri la 
60-a kongreso de nia asocio. 

Jam nun, tamen, ni volas danki je 
la nomo de ĉiuj partoprenintoj de 
tiu bone organizita kongreso, tiujn, 
kiuj zorgis pri ĝi: 

Ges-roj JULLISN, GARRIGUE, DANEEL 
kaj 3-roj TRUMP kaj RIBU. 

Ni estu aperte dankemaj al nia 
amiko GARRIGUE, kiu ĝuigis nin per 
tre belaj kaj tre interesaj ekskur= 
soj tra irovenco, de la montaro de 
LlLuberon ĝis la maro en 53tes-karies - 
de-la~iier. 

000000000000000000000000000000000000 
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GRAZ ~ En tiu stiria urbo okazos de 
==== la l-a ĝis la 3-a de Junio 1968 
Kvarlanda Renkonto organizota de la 
aŭstra, hungara, itala kaj jugoslava 
esperanto-asocioj. Informoj ĉe AUS- 
TRIA ESIERANTO MOVADO-Hofburg=-VIENO. 

INTERNACIA JARO DE HOMAJ RAJTOJ 

bona ideo 

diskuti tiun 

dediĉita 

Ni opinias, ke estas 
okazigi kunvenojn por 
demandon tum la tuta 1568, 
al tiu temo. 

La grupoj poves mendi ekzemple— 
rojn de la esperanta teksto de la 
Universala Deklaracio de Homaj naj=- 
toj (eldonis U.B.A.); ili sendu al 
nia sekreteriato. raporton pri l;a 
kunvenoj dum kiuj, oni estos disku= 
tinta tiun temon. 

Dum la 53a U. K. en siadrid estos 
speciala sekcio pri la Homaj Rajtoj; 
kaj okazos prelegoj kaj diskutoj pri 
la H.R. dum la 2la Sesio de la In- 
ternacia Somera Universitato, ankaŭ 
en kadrid. 

REKKXRXKKXKXXKXRKXXXXXKXKXXRKXKXXXXXX 

SESA INTERNACIA ROLKLORA FESTO 

kun partopreno de grupoj el Germanu- 
jo, Belgujo, Hispenujo kaj srancuĵo, 

dum venontaj !entekostaj Tagoj 
(1-2-3 Junio 1568) 

en DOZIERONT 6I-Orne 

GRAVE! For la unua fojo venos eks- 
terlendaj geesperantistoj! 

GRAVEGE! ilanita regula partopreno 

de esperantistoj! 

Eĉ se nur por ĝui la spektaklon, 
VENU: 

Informoj ĉe: ESSI - 61-DOlPRONT 

aŭ: GROUPE FOLKLORIQUE 

aŭ: 3-ro VERON, Esperanto 

oom MU 
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Esperanto 

pu. Actualités 
AVRIL 1968 

  

SUPPLEMENT A « FRANCA ESPERANTISTO », n° 252 d'AVRIL 1968 

« La communication des peuples est si grande, qu’ils 
     

ont absolument besoin d'une langue commune ». 
Monresquieu (1728) 

  

60 Congres National d'Esperanto 
Aa Aix-en-Provence (13-16 Avril 1968) 

Placé sous le haut patronage de M. Alain Peyrefitte, ministre de l'Education nationale, le 

60° Congrès National d'Esperanto a tenu ses assises a Aix-en-Provence, en presence des 260 

délégués des fédérations et centres culturels de l'Union Française pour l'Esperanto. M. De Ze- 

licourt, sous-préfet d'Aix, avait tenu, dans son allocution de bienvenue à souligner l'importance 

du rôle dévolu à l'Espéranto, langue neutre, dans les relations entre les peuples et aïfirmé qu'au- 

cune langue au monde n'atteignait son universalité. Le Dr Albault, de Toulouse, président natio- 

nal, retraçait brièvement l'histoire de l'Union Française pour l'Espéranto, première association 

nationale de propagation, fondée en janvier 1898 par Louis de Beaufront, onze ans après la pa- 

rution à Varsovie du premier livre d'étude. Il rendit un vibrant hommage aux pionniers : Ernest 

Archdeacon, Carlo Bourlet, le général Sébert, l'avocat Michaux, l'ophtamologiste Javal, Gaston 

Moch, le linguiste Cart, etc... 

Après deux guerres qui firent des ravages parmi l'élite des espérantophones et ceux, nom- 

breux, qui, parmi les intellectuels, universitaires et hommes po- 

litiques, soutinrent notre action, l'U.FE., héritière d'un passé ri- 

che en réalisations, regarde avec confiance vers l'avenir. Les 

délégués présents ont adopté, à l'unanimité, le programme de 

travail, programme qui se résume en trois points : 

— sensibilisation de l'opinion publique sur le problème 

de l'adoption d'une langue internationale neutre dans 
les relations entre les peuples ; 

— généralisation de l'enseignement de l’espéranto à l'éco- 

le primaire, comme matière à option au baccalauréat 

et dans l'enseignement supérieur ; 

— lutte contre la discrimination linguistique sous toutes 

ses formes sur le plan international, dans le cadre de 

l' « année des droits de l'homme » (affirmation de la 

supériorité d'une langue sur toutes les autres, persé- 

cution contre les minorités linguistiques, impérialisme 
linguistique, etc.). 

A l'heure où la « planétarisation » du monde devient une 

réalité quotidienne, où les échanges internationaux ne sont plus 

le fait d'une élite ou de quelques spécialistes mais celui des 

masses, à l'heure où, paradoxalement, la confusion des langues 

n'a jamais été aussi grande malgré les solutions envisagées pour 

l'atténuer ou la faire disparaître (bilinguisme franco-anglais, al- 

lemand, italien, etc..., apprentissage des langues à... l'école ma- 

ternelle, methodes audio-visuelles), l'esperanto, langue vivante, 

est là, à la disposition de ceux qui ne se laissent pas aveugler 

par les préjugés, par le chauvinisme ou par des arrière-pensées 
politiques.  



EN BREE... 

DE FRANCE 

  

6 Le professeur Kastler, prix Nobel, 
président d'honneur du centre cul- 
turel esperanto de Buhl-Guebwiller. 

@ Offices religieux catholique et 
protestant en espéranto au Con- 
grès National qui vient de se te- 
nir à Aix-en-Provence. 

@ 60 participants à la 7° semaine cul- 
turelle organisée à Pâques au Cha- 
teau de Gresillon par I'U.F.E. a l'in- 
tention des élèves d'écoles norma- 
les. 

@ Séminaire international de l'As- 
sociation Universelle d'Esperanto 
dans ce même château du 22 au 
27 juillet 1968. Thème : « Formes 
modernes de travail dans la com- 
munauté espérantophone contem- 
poraine » — Directeur du sémi- 
naire : Prof. Dr Ivo Lapenna de 
London School of economics and 
political Science 

@ Congrès de l'Association mondiale 
des étudiants espérantophones à Aix- 
en-Provence du 13 au 20 août pro- 
chain. È 

@ Tristan Bernard et l’espéranto : 
« Ma conversion s'est opérée grâ- 
ce au plus admirable apôtre des 
temps modernes, Ernest Archdea- 
con En revenant de vacances, 
j'avais trouvé sa brochure dans un 
tas d'imprimés. J'ai ouvert, cou- 
pé puis lu d'un trait son petit 
livre. Voilà comment j'ai commen- 
cé à apprendre l'espéranto. Quand 
je pense qu'à dix reprises je me 
suis mis à apprendre l'anglais et 
que je n'ai jamais pu y parve- 
nir! » 

(Extrait d' « Excelsior », 1912).   

La langue internationale ESPE- 
RANTO est utilisĉe depuis pres de 
soixante ans en philatelie 

a) pour des oblitérations spécia- 

les, 
b) sur des timbres-poste, 
c) sur des entiers-postaux. 
Tout a commencé en 1912, à l’oc- 

casion du congrès International 
d’espéranto qui eut lieu cette an- 
née-là à Cracovie (alors dépendante 
de l'empire austro-hongrois), on 

utilisa une oblitération spéciale 
dont le texte est le suivant : « 8-a 
Universala Kongreso - Krakow - 
11:8:19122, 

  

En 1914, à Paris, il avait été pré- 
vu aussi un bureau temporaire avec 

une oblitération spéciale. A cause 
de la déclaration de guerre, ce bu- 

reau ne fonctionna que deux heu- 

res : c’est pourquoi cette oblitéra- 
tion est la plus recherchée, mais 

aussi la plus rare... 

    

Le coŭt du multilinguisme 

Pendant la guerre mĉme, et puis 
apres, de nombreuses manifesta- 

tions espérantistes utilisèrent des 

oblitérations spéciales (congrès ré- 
gionaux, nationaux, internationaux, 
expositions, rencontres nationales 

ou internationales, etc...). Le cata- \ 
logue spécialisé le plus récent en 

mentionne pres de 400 ! 
Mais c'est en 1926 que, pour la ' 

premiere fois, l'esperanto fut utili- 

sé sur un timbre-poste, celui émis 
par l’Union soviétique en l'honneur 
de Popov, considéré dans ce pays 

comme « Inventisto de Radio » (in- 

venteur de la radio). Il est bon de 
noter que cette première utilisation 
correspondait au but toujours re- 

cherché par l’Espéranto : faire con- 

naître, facilement et directement au 

monde entier, un fait ou un événe- 
ment. 

Dans les années qui suivirent, 

l'Union soviétique émit encore 

o 
à 
2 

à 

  

En mai 1967 l'assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Santé 
(WHO/OMS) décidait d'adopter comme langues de travail de l'assemblée et 
du Comité plénier, l'espagnol et le russe (résolution WHA 20.21). Jusqu'à 
cette date les seules langues de travail étaient l'anglais et le français, les 
langues officielles étant au nombre de 5 : le chinois, l'anglais, le français, le 
russe et l'espagnol. Selon le document A 20/AFL/SR/4 ces deux nouvelles 

e langues de travail ne seront utilisées que partiellement pendant les 3 premières 
années, et totalement la 4° année à égalité avec l'anglais et le français. Les 
dépenses envisagées à cet effet se monteront globalement à... 604.700 dollars. 
Précisons que cette somme colossale dépasse de très loin la contribution finan- 
cière apportée par les pays ci-après au fonctionnement de cette organisation 
internationale Afghanistan, Haute-Volta, Birmanie, Ceylan, Ethiopie, Gabon, 
Guinée, Haïti, Jordanie, Kénya, Liban, Maroc, Népal, Nigéria. Ruanda, Sénégal, 
Singapour, Rhodésie du Sud (598.210 dollars). L'utilisation de l'espagnol et du 
russe engloutira la totalité des cotisations payées par les Pays-Bas (573.560 
dollars) et par l'Islande (23.170 dollars) sans aucun profit pour les pays 
intéressés. 
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quelques timbres-poste avec texte 
en espéranto et célébra également 
le Docteur Zamenhof, initiateur de 
la langue. 

  

L'exemple donné fut repris par 
d’autres pays le Brésil, l'Autri- 
che, la Bulgarie, la Hongrie, la 
Yougoslavie, la Pologne ont, eux 
aussi, émis des timbres se rappor- 
tant au thème espéranto. Le col- 
lectionneur, surtout s'il connaît la 
Langue internationale, y ajoutera 
un certain nombre d’autres tim- 
bres qui honorent des espérantis- 
tes (Haman Kato, Archdeacon, Cla- 
ra Burton, etc...). 
L'esperanto a aussi sa place dans 

la collection des « entiers pos- 
taux ». En effet, apres l'Union So- 
viétique qui fut la première à uti- 
liser la langue internationale dans 
les textes figurant sur ses entiers- 
postaux (cartes-postales, cartes ré- 
ponse-payée, enveloppes, etc...), 
plusieurs pays ont émis des cartes 

ET DU MONDE (suite) 
@ 60 rencontres ei congrès interna- 
tionaux prévus dans le monde, d'avril 
à août 1968 : Dunaujvaros (Hongrie), 
Torun (Pologne), Helsingor (Dane- 
mark), Munich (RFA), Gresilllon 
près Baugé (France), Primosten et 
Dubrovnik (Yougoslavie), Varna (Bul- 
garie), Toronto (Canada), Pilsen 
(Tchécoslovaquie), Salzbourg (Autri- 
che), etc Le 53° Congrès Universel 
d'Esperanto aura iieu du 3 au 10 aoŭt 
1968 à Madrid (Espagne) sous le haut 
patronage du Général Franco. 

® Parution à Lisbonne (Portugal) 
d’un livre d'information sur l'espé- 
ranto, le premier semble-t-il, edite 

    

postales avec timbre imprimé, sur 
lesquelles les indications soit pos- 
tales, soit touristiques, sont en es- 
péranto : Pays-Bas, Hongrie, Bré- 
sil, Pologne, Autriche. 

Ajoutons pour terminer, que « Té- 
lé-Philatélie », l'excellente émission 
télévisée, animée par Jacqueline 
Caurat a consacré une séquence à 
ce thème en février 1966, et qu’à la 
récente exposition philatélique du 
timbre « Europa » (Hôtel Conti- 
nental à Paris), une collection com- 
plète des timbres se rapportant au 
même thème a été présentée au 
public. 

  

Une association internationale 
groupe tous les collectionneurs 
qui s'intéressent à cette « thĉ- 
matique » ESPERANTISTA LI- 
GO FILATELISTA, dont le siĉge 
est a Oberkirch (Bade) ; le signa- 
taire de ces lignes en est un des 
vice-présidents et le représentant 

pour la France. 

dans ce pays depuis 1959. Ajou- 
tons cependant que son auteur se 
cache prudemment sous un pseu- 
donyme... 

6 Nouveaux prospectus touristiques 
en esperanto sur Salzbourg (Autriche), 
Kromeriz, Krupka ei Podebrady (Tche- 
coslovaquie, Tokajhegyalja, Balaton 
(Hongrie), Amstelveen (Pays-Bas), 
Calais, Nimes, Avignon. 

Le Rotary Ciub de Grande-Bre- 
tagne vient d'éditer un vademecum 
pour voyageurs, en 5 langues, dont 
l'espéranto. 

@ Inauguration à Budapest d’un « res- 
taurant espéranto ». 

ET DU MONDE 

6 Projet de loi sur l’enseignement 
de l'esperanto approuve par le Par- 
lement italien annonce le journal 
« Heroldo de Esperanto ». ll reste 
encore au Sénat à se prononcer 
sur ce projet de Loi. 

@ Radio Manille émet en esperanto à 
destination du Japon, de la Corée du 
Sud et de la Sibérie Orientale (jeudi, 
dimanche, 25,17 m.) 

€ Radio Stoke-on-Trent (G.B.) dif- 
fuse des cours d'esperanto une 
fois par semaine. 

@ 2.014 émissions, soit 715 heures au 

total ont été diffusées en 1967 par 
20 stations de radio (Londres, Sofia, 
Prague, Pékin, Bilbao, Valence, Buda- 

pest, Rome, Belgrade, Zagreb (You- 

goslavie), Varsovie et Gandsk (Polo- 

gne), Berne, Rosario, Vienne, Muriti- 

ba, Resende, Sorocaba, Teresina, 

Uberlandia (Bresil). 

e « Le spleen de Paris » de Bau- 

delaire traduit en esperanto (Edi- 

tions KOKO, Copenhague). Rappe- 

lons que les « Fleurs du Mal » 

ont paru en 1957 aux éditions STA- 

FETO (La Laguna, Espagne). Cet 

ouvrage figure dans la série 

« Orient-Occident » éditée sous 

les auspices de l'U.E.A., Rotterdam, 

dans le cadre de la campagne 

UNESCO pour l'appréciation réci- 

proque des cultures de l'Orient 

et de l'Occident Citons parmi les 

œuvres de cette collection déjà 

traduites : « La Pierre Affamée » 

de Tagore, « Les Contes » d'Oogaj, 

« La Nausĉe » de Sartre, « Ka- 

levala » la fameuse épopée fin- 

landaise, « Martin Fierro » de 

l'écrivain argentin José Hernandez, 

« Le Roi Lear » de Shakespeare, 

« Cinq Femmes d'Amour » d'ihara 

Saikaku, et « la Divine Comédie » 

de Dante en version bilingue in- 

tegrale illustree de 96 dessins ori- 

ginaux de Boticelli. 

@ Renaissance de l'esperanto en Ré- 

publique Démocratique Allemande. Les 

Editions d'Etat « Enzyklopadie » de 

Leipzig viennent de publier un livre 

d'étude et un dictionnaire d'espéran- 

to. Après les persécutions dont fu- 

rent l'objet les espérantistes alle- 

mands sous Hitler et Staline, la re- 

naissance en 1965 de l'Association de 

la R.D.A. pour l'esperanto a facilité 

l'organisation de tres nombreux cours 

grâce aux stocks de livres et brochu- 

res diverses qui furent caches pen- 
dant cette periode sombre. ; 

@ Fondation envisagée en Afrique 
d'une clinique « Dr L.L. Zamenhof » 
pour sauver les indigenes de la 
cecite. Les fonds doivent parvenir 
au C.C.P. 1020100 de M. JA. 
Tuinder, Ter Apel, Pays-Bas.



Les Buropĉens seront-ils polyglottes ? 

Quarante experts gouvernemen- 
taux de 20 pays réunis au Conseil 
de l’Europe à Strasbourg en octo- 
bre dernier ont approuvé un plan 
à long terme selon lequel chaque 
européen devra connaître au moins 
une langue étrangère... avant 1988 ! 

Ce plan prévoit 
— l'enseignement d'une langue 

étrangère à tous les élèves eu- 
ropéens ; 

— l'introduction d'une langue 
étrangère obligatoire dans la 
formation des futurs ensei- 
gnants ; 

— la mise en place d’un système 
intensif de perfectionnement 
de langues vivantes (stages, 
voyages d’études, etc.) ; 

— l'octroi d’une assistance tech 
nique aux pays désireux de dé- 
velopper cet enseignement. 

Cette décision reconnaît par là 
même implicitement qu'il est im- 
possible d'imposer une langue na- 
tionale comme langue obligatoire 

de l’Europe. (En 1953, deux députés 
français avaient proposé le bilin- 
guisme français-anglais : ils durent 
retirer leur projet devant les pro 
wstations des délégués aïemauds, 
italiens et néerlandais). On voit 
mal par ailleurs comment s’opérera 
le choix de la langue étrangère dans 
chaque pays? Imaginons un Fran- 
çais parlant allemand avec un Da- 
nois ayant choisi l’anglais, un Es- 
pagnol parlant français avec un 
Hollandais ayant choisi l'anglais ? 
Cette résolution, au cas où elle se 
rait appliquée, maintiendrait en 
fait la multiplicité des langues et 
n'apporterait aucune solution à 
ladoption d’une langue étrangère. 

Mais alors, et l'esperanto ? Il ne 
semble pas qu'il en ait été question 
lors des travaux des éminents ex- 
verts européens... (1) 

Les récents congrès universels de 
Rotterdam, Budapest, Sofia, La 
Haye, Tokyo, dont la presse fran- 
çaise et étrangère s’est largement 
fait l'écho, n'auraient-ils donc pas 
attiré l'attention de ces spécialistes 

vu bien. la politique aidant, de- 
venait-il délicat d’en parler? L’es- 

péranto, sujet tabou en 1968 ? 

(1) N.D.L.R. : Un article paru dans 

un hebdomadaire regional sous la si- 

gnature de M. Paul M. G. Lévy (an- 

cien directeur du département de 

l'information au Conseil de l’Europe) 

et qui traitait de ce problème, affir- 

mait, sans rire : « pas d'espoir dans 

Vesperanto.. Alors que la langue est 

un être vivant intimement mêlé à tou- 

te notre vie, une langue artificielle en 

effet apparaît non seulement voué à 

la stérilité, mais condamnée à se di- 

versifier rapidement. La traduction 

en langue internationale des grands 

chefs-d'œuvre littéraires serait de 

surcroît une hérésie, un véritable pé- 

ché contre l'esprit » etc. Prise de po- 

sition.. etonnante de la part d'un 

homme qui, ès qualité, avait à main- 

tes reprises affirmé sa sympathie et 

son intérêt pour Vesperanto, notam- 

ment le 7 juin 1954, lors du Congrès 

d'Esperanto a Strasbourg... National 

PLUSIEURS ETATS ENCORE OPPOSES 
A L'ESPERANTO 

Plusieurs états d'Europe, d'Asie et d'Afrique 
s'opposent encore au libre usage de l'esperanto 
qu'ils considèrent comme nuisible à leurs intérêts, 
soit que certains pratiquent un imperialisme lin- 
guistique ou que d'autres redoutent un échange 
libre d'idées où d'informations sur le plan interna- 
tional. 

Dans une étude publiée par « esperanto », 
revue officielle de l'Association Universelle d'es- 
peranto, Rotterdam (association internationale bé- 
néficiant depuis 1954 des arrangements ccnsulta- 
tifs avec l'UNESCO, cat. B) à l'occasion de l'Année 
des Droits de l'Homme, on apprend ainsi que pami 
les persécutions les plus marquantes dont fut vic- 
time la Langue Internationale au cours de s3s 80 
ans d'existence figurent celles qui eurent l'eu sous 
le regime hitlerien (1936-1945) et en Union Sovie- 
tique ainsi que dans certains pays d'Europe Orien- 
tale sous Staline (1937-1956). L'esperanto est tou- 
jours interdit au Portugal, au Mozambique et en 
Angola depuis 1948, son libre usage limite en 
Albanie, en Roumanie et en Union Soviétique. No- 
tons enfin que le gouvernement de Pékin l'utilise 
largement à des fins politiques (radio, journaux et 
revues, brochures, etc.) destinées à l'étranger 
mais n'encourage pas son usage par les grandes 
masses populaires. 

, e 

  

La Maison de l'Europe 
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INTERNACIA FESTIVALO DE PUPTEATRO EN BLED(Jugoslavio) l - 15 Junio 1568 

la oficiala fak- 
orsanizaĵo  UNIMA, 
patronos la UNUAN 
INTERNACIAN FESTI — 
VALON DE PUFTEATRO, 
en BLED. 

En la kadro de 
la Internaciaj Kul- 
turaj ferioj okaz- 
ontaj ĉe la Lago de 
Bled, la gastoj po- 
vos aplaŭdi la pro- 
fesiejn pupteatrojn 
el Budspest, Cluj, 
Nitra, Sarajevo kej 
Sofia. 

  

En la pup-teatro 
ie Budapest jam ek- 
zistas esperanta- 
tradicio, cer Bl 
srezentis sin al la 
publiko de la U. K. 
en 1566. Por la al- 
ij pupoteatroj es- 
tis okazo malfermi 
kursojn pri la In- 
temacia Lingvo kaj 
lo profesiaj pupte- 
atroj kiuj renkont- 
ifos en Bled ĝuos 
la «avantaĝojn de 
esperanto ankaŭ por 
fekaj interŝanĝoj. 

La supra foto montras scenon el 

"Jelikso ĉe la insektoj", kiun 
la lupoteatro el Sarajevo pre— 
zentos en Bled 

FAJRO SUR MIA LANGO de Edwin de KOCK 
joemaro ~- :rologo de Baldur RAGNARS- 
SON. STAFETO-Beletraj Kajeroj. Eld.: 
J. REGULO, La Laguna, Kanariaj Insu- 
loj-1967 - 12 x 18,5 cm ~ I20 paĝoj- 
Irezo: 7,50 F. plus sendkostoj. 

EDYIN DE KOCK vivas en Transvaal, 
Sud-afriko, kie li instruas nun pre- 
cipe la anglan lingvon, kaj la afri- 
kansan. Liaj poemoj temas ne nu r 

pri aspektoj de lia patrolando, sed 
ankaŭ pri la konfliktoj de la epokoj 
Adolf Hitler, la antikvaj romianoj, 
pecoj filozofiaj,personaj kaj sinek- 
zamenaj. Aparte troviŝas poemetoj 
verkitaj laŭ la reguloj de la famko- 
nataj japanaj "hajkoj" kaj "Utaoj". 
Vi, karaj gelegantoj, de longe scias 
-ĉar vi legis la bonegan "Snciklope- 
dieton Japanan" ~ ke "hajko" estas 
fiksforma poemeto, konsistanta el 17 
silaboj (5-7-5), versata per uzo de 
iu el la "sezonaj vortoj", kiuj in- 
dikas apartan objekton aŭ senton de 
la sezonoj. Kaj vi certe ja os - 
ĝuis klasikajn hajkojn tradukitajn 
de K.Kalocsay kaj N.Mijamoto. 

jen originale verkita en esperan- 

—-———————————————————————————————————  —————— ————————— 

KOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOZOROKOXOXOKOZXOXOXOXOXOXOXO XOXOXOXOX 

to hajko de E. de Kock: 
talanta plumo 
fine tuŝas la grundon 
kaj ne moviĝas. 

La poemo "Sud-afriko" belege kaj taŭ- 
ge komenciĝas: 

Tage nubskrapaĵoj, kiel fungoj 
de l'epoko, reklamas siluete 
sian okcidentecon, dum la ungoj 
de la nokto restas inge, prete. 

Kun "Renkonto", ni vidas du patri- 

nojn, kiuj babiladis "dum ludis, 
lange, mallerte, kun beba bruo," d u 
knaboj kune ridetantaj... " la etaj 
Judaso kaj Jesuo". Nenio pli estas 
dirita, sed la poemo plilarĝiĝas kaj 
tuj atingas metafizikajn EOJ 

Por ordinaraj homoj, tempo simple 
forflugas, por de KOCK: 

"La tago mole ĉirkaŭ mi okazas, 
"dum mi oldiĝas kvazaŭ ringa ligno 
Mi nur povas konklude esperi, ke 

de KOCK daŭre kreskigos sian poeman 
ĝardenon por via plej granda plezuro 

kaj kompreneble por la mia! Legu kaj 
vi certe RElegu kun REplezuro. Kaj 
vi pliriĉigos vian mensan, etikan 
kaj estetikan vivon. 

Robert MARTIN. 
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Se oni konsideras, ke proksimume 
unu milono de la homaro estas blinda 
oni povas aserti, ke la proporcio de 
Esperantistoj estas relative granda 
inter la blinduloj. La kaŭzo estas 
duobla: unue, la blinduloj pli ol la 
ceteraj homoj, bezonas kontakti kun 
samsortanoj el diversaj landoj, due 
la aventaĝoj de Esperanto kiel tut- 
monde vehikla lingvo estas ankoraŭ 
pli“trafaj por ilT. 

Jam ĉe la fino de la pasinta jar- 
cento kelkaj nevidantoj eklernis Es- 
peranton; inter ili troviĝis la vera 
pioniro de ilia faka movado, la sve- 
do HARALD THILANDER, kiu fiksis,kun 
Theophile CART, la Esperanto-brajlan 
alfabeton, kaj kiu instigis la fran- 
can profesoron fondi en 19504 la Uni- 
versalan Gazeton por la blinduloj s. 
t. "Esperanta Ligilo". 

Kvankam li estis ne nur blinda, 
sed ankaŭ preskaŭ tute surda, Harald 
THILANDER prenis sur sin la presadon 
de la gazeto en 1912, kaj fariĝis 
ĝia redaktoro la sekvintan jaron. Li 
konsiderinde plibonigis kaj disvolv- 
igis la eldonaĵon, kies redaktadon 
li transdonis al mi nur kelkajn mo- 
natoj antaŭ sia morto, en 1558. 

Sub la efika gvidado de la sveda 
pioniro, "Esperanta Ligilo" fariĝis 
grava monata gazeto, faka (pri blin- 
duloj, pri Esperanto) kaj kultura. 

Ofte la redaktoro-eldonanto pagis 
propramone parton de la kostoj.Tamen 
la gazeto aperas kun subvencioj de 
neesperantistaj blindul-organizaĵoj 
el diversaj landoj. Ĝi estas unu el 
la plej malnovaj ankoraŭ vivantaj 
Esperanto-gazetoj. 

La ekzisto de "Esperanta-Ligilo" 
grave helpis la ideon grupigi la 
blindajn Esperantistojn de la momdo. 
Fost la unua mondmilito estis fond- 
ita la "Universala Asocio de Blin~- 
daj Esperantistoj", kiu baldaŭ fari- 
ĝis "Universala Asocio de Blindulor- 
ganizaĵoj". La dua mondmilito mala- 
perigis tiun organizaĵon, sed Harald 

. E OPE =? mimi mimi mimi 

UAB. DI ND ULOJ 

THILANDER revivigis la gazeton, kaj 
en 1950 estis fondinta la nuna "LIGO 
INTERNACIA DE BLINDAJ ESPERANTISTOJ" 
(LIBE), kies oficiala organo estas 
kompreneble "Esperanta Ligilo". LIBE 
estas kunlaboranta asocio de UBA; ĝi 
ludas en la blindula mondo rolon 
analogan al tiu de nia Universala- 
Esperanto-Asocio en la vidula mondo: 
ĝi kunordigas ĉiujn klopodojn disko- 
nigi,instrui kaj prektikigi Esperan- 
ton favore al kaj fare de la blindu~ 
loj sur internacia kampo. Krom ĝia 
oficiala organo, kiu havas legantojn 
en pli ol 40 landoj el la kvin mond- 
partoj, ĝi eldones librojn, kaj iun- 
kciigas diversajn servojn por siaj 
membroj, i.a. la "pagservo", kiu 18- 
ciligas multe la aĉetadon de libroj, 
aparatoj, gazetoj, k. 8. en aliaj 
landoj. LIBE konsistas el individuaj 
membroj kaj el dek landaj Blindules- 
perantistaj Asocioj; ĝi havas ofici- 
alajn delegitojn en 25 landoj-de la 
kvin mondpartoj. Ĝi instigas la el- 
donon de lerno-libroj aŭ literatura- 
Joj en diversaj blindulpresejoj, kaj 
la kreadon de Esperanto-fakoj ĉe la 
brajlaj bibliotekoj, kaj «sonbendaj 
servoj por blinduloj. 

Kompreneble, la organizado de In=- 
ternaciaj Kongresoj de Blindaj Espe- 
rantistoj estis kaj restas unu el la 
ĉefaj zorgoj de la antaŭaj kaj de la 
nuna organizaĵo. Tiuj kongresoj oka- 
zas aŭtonome en la kadro de la Uni- 
versalaj Esperanto-kongresoj. La 36a 
okazos en Madrido. 

En 1965 kaj 1967 pro neebleco 
okazigi kongreson en Tokio aŭ Tel- 
Aviv, oni organizis internaciajn 
renkontiĝojn de blindaj esperantis- 
toj. Dum. tiuj kongresoj kaj renkont- 
iĝoj LIBE havas sian jaran kunvenon; 
krome, la programoj enhavas refera- 
tojn pri blindulaferoj, kulturajn k. 
artajn aranĝojn, ŝakturnirojn, dis -. 
trajn vesperojn, ekskursojn, k.s. se 
ne paroli pri la tre gravaj indivi- 
duaj kontaktoj inter la partoprenan- 
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toj. Dum la lasta Renkontiĝo-Semina- 
rio en Rheinbreitbach (Germanujo) 
okazis ĉe "konversacia kurso", kiun 
partoprenis personoj el sep landoj. 

Tiuj manifestaĵoj estas ofte okazoj 
por kontaktoj inter la Blindaj Espe- 
rantistoj kaj la ne-esperantistaj 
blindulorganizaĵoj de la lando, en 
kiu ili havas lokon. 

En nia lando, pli ol 50 blindaj 
geesperantistoj grupiĝas en la Kran- 
ca Unuiĝo de Blindaj Esperentistoj 
(FUBE). Tiu asocio metas je la dis- 
ono de la franclingvaj blinduloj 
ankaŭ en Belgujo, Svislando kaj Ka- 

nado) sian elementan perkorespondan 

esperanto-kurson (surbaze de la kur- 

so en 22 lecionoj de H.FEREZ),.k u n 
eventuale komrletigo de sonilustra- 

ĵoj per mesznetofona bendo, kaj zor- 
gas pri le distribuo de la vortaroj 
eldonitaj de "Asocio Valentin Haŭy", 
kaj "American Braille Iress". Krome, 
ĝi helpas siajn membrojn, kiuj dezi- 
ras perfektiĝi per pruntedono de la 
libroj (ekz."ludoviko en Nederlando" 
de Delaire kaj "Tra la sondo"), kaj 
korekto de taskoj; ĝ i publikigas 
cirkulerojn kaj foje bultenon s.t. 
"Nia Voĉo", kaj kreis magnetofonan 
servon. 

La aktivaj membroj de FUBE estas 
nepre blindaj kaj esperentistaj; ta- 
men, ni akceptas vidantajn help-mem- 

hrojn. 5e vi konas blindulojn dezi- 
rantajn lerni kaj praktiki Esperan- 
teŭ»! bonvolu “informi. ilin pri nia 
asocio, aŭ komuniki al ni iliajn 
adresojn. Ni volonte respondos al 
specialaj demandoj, se vi bonvolas 
aldoni al viaj leteroj afrankitan 
koverton, aŭ poŝtmarkon. 

Nia adreso estas: 

Franca Unuiĝo de 
Blindaj Esperantistoj 

20 avenue de Saint-Exupery 

69=VILLEURBANNE 

Prezidanto de FUBE 
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KVIVA DE LA 
CRUDAJ 1 

FARIZA FEDERACIO - La grupo de LE 
rERREUX akceptis 

organizi la venontan kongreson de la 
federacio en 1569. 

THONON-les-BAINS - El longa artikolo 
== cese aperinta en la ger= 

mana "Eberbacher Zeitung" la 19.4.68 
ni eltiras la jenajn liniojn: 

“Esperanto, internacia lingvo: ĝi 
povus ankaŭ utile servi inter urboj 
ĝemeligitaj. Multaj afiŝoj kovras la 
murojn Thononajn, en la lernejoj, en 
la junulara domo, en la magazenoj, 
ĉie ili varbas por ESiEBRANTO; ili 
sciigas, ke inter sep lingvoj propo- 
nitaj, nur unu montris sin taŭga kaj 
malcedis: ESIERANTO", tiamaniere ra- 
portis antaŭ nelonse Sacerdoto r'AL - 
QONNET, el nia ĝemelurbo Thonon -les 
Bains... 

XXXXXXXXXXXKKXXXXXXKXXXXXXKKKXXKXKXX 

SUBTENA KAMPANJO 1567-1568 
ne zxznprzeznerezezazereeczzzezmoz== 

La jenaj premioj estis lotumitaj 
en Aix-en-lrovence la l4an/4/1568: 

n99845 ~ kredito de 5. por aĉeti 
librojn 

n°3642 = kredito de 10 F. lus 

n93580 ~= kredito de 15 F. su 

n°264 = kredito de 20 F. "' 

n°2497 = kredito de 25 F. He 

n°3920 ~ senpaga restado dum unu se~ 
majno en Grĉsillon 

Tiuj premioj estas validaj ĝis 
antaŭ la 31-a de sugusto 1568. 

Oni sendu la biletojn “kune kun la 
mendoj. 
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"KAOMIIKO „ 
TAO NA RIGI (5), Elza) 

Moŝtinoj grekaj kaj romaj alpre- 
nis tute malsimplajn hararanĝgojn 
kiujn starigis la sklavinoj. 

sed la modo, en antikavj tempoj 
estis nur de gemoŝtoj alprenita. 

Ni vidas la Gallinoj kun longaj 
herplektaĵoj dum la druidinoj lasas 
liberaj sur la ŝultroj «siajn harojn 
ornamitaj per verbeno. 

La filinoj de CHARLEMAGNE (Kerlo 
la Grenda) imitis le lu'sajn hereren- 
gojn de - Bizancisninoj, kej porpis 
multekostajn juvelojn ĉe la haroj. 

foste, la mezepokaj modoj montris 
strangajn hararenĝojn,kun diversfor- 
maj ĉapoj ĝis kiem ISABEAU de BA- 
VIBRE je la fino de la dekkvara jar- 
cento enportis en i'ranclandon la fa- 
man "Henin",kiun oni portis kun kel- 
kaj sinsekvaj ŝanĝoj proksimume dum 
du jarcentoj. 

Post la Renesonco, la virino ha- 
vas pli gravan lokon historie.Ne be- 
zone estas priskribi la hararanĝon 
de DIANE DE IOITISRS, amikino de la 
reĝo FRANCOIS I-a:ĉiuj ilin konas. 

la amantino de KARLO IX-a, Ma- 
rie TOUO(HST, karie STUART, kargueri- 
te de VALOIS portis ĉapon kiun oni 
"hispana bireto". 

Nur en 1635 oni parolis rr. kom- 
bisto por virinoj.Ĝis tiam viriroj 
kombis la moŝtinojn.Komence de le 15 
jarcento, la eklezianoj persekytis 
la kombistinojn”asertante ke tiu me- 
tio estas malmorala! Oni nomis ilin 
"virinornamistinoj" (atourneuses). 

De le regno de Ludoviko XIII-a, 
ĝis la Revolucio, kaparanĝoj de vi- 

rinoj estis tre malsimplaj, veraj 
monumentoj kaj certe la inuuustrio de 
falshararoj fariĝis de tiam pli kaj 
pli grava. 

Napoleona epoko remodigis la har- 
aranĝojn, kiujn Sinjorinoj portis en 
Greklando kaj en Romo pli ol dudek 
jarcentoj antaŭe. 

Poste, oni alprenis la komplikan 
formon "I830", kaj fine, je la epoko 
de la "Dua Imperia Regno" komencis 
la modo de herbandaĝoj, montrita de 
imperiestrino £UGENIO. 

Bstis ĝis nun . multe 
formoj. Estas tro da ili.por ke oni 
povu el bie. priparoli: pri il iis pt 
la nuna modo, mi preteras paroli pri 
la fabrikado de "chichis",la falsha- 
raroj, ol paroli pri ilia malsimpla 
kaj melfacila kunmetado. 

da diversaj 

)o, kia estas la deveno de la ha- 
roj, kiujn ni portas? Oni devas kon- 
fesi ke pli ofte oni ĉi tiujn renkon 
tas sur la kapo de virinoj, kvankam 
viroj plifacile senhariĝas pro la 
speco de siaj ĉapeloj, kiuj ŝĝenas la 
sangiluadon ce la kaphaŭtego. fTamen 
laŭ le tradicio porto de falshara - 
roj por la viroj estas tre malnova. 

Oni rakontas, ke la reĝo LUDOVIKO 
IXa perdinte sisjn harojn dum kruc- 
milito,farigis falshararon el meĉoj 
kiujn oferis la nobeluloj-korteganoj 
$ed la detaloj mankas pri la maniero 

la veran unuan perukon portis la 
Duko de BOURGOGLE (Philippe le Bon = 
14159-1467) kiun grava malsano senha- 
rigis. Por esti agrabla je la okuloj 
de sia fianĉino ISABELLE, tiu princo 
portis kufeton el nigra silko, kiu 
pli malbeligis lin. Tiam la kortega- 
noj ĉagreniĝis, kaj serĉis rimedon 
por kasi tiun bedaŭrindan senharecon 

Nekonate ĝis nun, kombisto ell 
LYON, Pierre LOROHANT, alportis spe- 
con de kufeto surkovrita per belega 
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hararosestis la unua falshararo.Sen- 

utile estas aldoni,ke riĉeco de LUKk- 
CHANT estis ja elfarata! 

Jam mi diris, ke l'industrio pri 
karoj estas precipe franca. La haroj 
per kiuj oni faras falshararojn kaj 
perukojn devenas aŭ de Franclando 
mem, aŭ de malproksimaj landoj. Oni 
uzas ĉu vivantajn harojn - tiaj es- 
tas haroj detrenĉitaj de la virina 
kapo (cheveux de coupe), ĉu harojn 
nevivantaj - tiaj estas haroj kolek- 
titaj post kaj dum la kombado (démé- 
lire), 

Tuj mi parolu pri la vivantaj ha- 
roi. Bretagne, Limousin, Vendée, Au- 
vergne kaj Fyrénées (francaj regio- 
noj) liveras multe dea hararoj, nome 
regionoj kie la virinoj kovras sian 

. A . = 

kapon per ia.kufo, aŭ ia Capo, unue 
ĉar ili ne suferas pro manko da ha- 
roj, due ĉar ju pli kaŝitaj estas la 
heroj, despli ili estas belaj. 

Baldaŭ pro forlaso de l'kufoj kaj 
pro forigo de la monaĥinejoj, ne plu 
estas en Yranclando hartrancado. Oni 
ricevas ankaŭ herojn el Germanujo, 
Belgujo, Svisujo, sed malpli ka j 
melpli. Tial la hartranĉistoj, nu n 
devas vojaĝi al aziaj landoj. La re- 
gionoj, kie regas angla influo tute 
ne liveras harojn, ĉar fortranĉadon 
tie oni konsideras senhonoriga... 

Plej ofte hartranĉistoj pagas la 
hararon per komercaĵoj: naztuko,bro- 
ĈO, Zzonumo, banto sufiĉas por pagi 
al kamparanino sian hararon. 

Tamen nun kiam la ĉapelo preskaŭ 
ĉie anstataŭas la kufon, la vilaĝa- 
ninoj pli malfacile konsentas tiun 
interŝanĝon; almenaŭ ili postulas 
pli alten prezon, aŭ konsentas nur 
partan hartranĉadon. 

Estas foiroj pri haroj en Auver- 
gne, Bretagne. Le prezo de ordinara 
hararo varias inter dek kaj cent 
frankoj; ĝia pezo, 230 ĝis 250 gra- 

moj.Krom la profesiaj hartranĉistoj, 
estas ŝtelistoj, kiuj praktikas la 
tranĉadon sen la konsento de s ia 
klientino; tiuj tranĉas harligaĵojn 
de knabinoj en ia popolamaso; iuj 
ebriigas publikbelulinoj ĝis la dor- 
mo kaj ili lasas ilin sen haroj... 

Oni taksas Je tricent mil kilogra 
moj la harojn prilaboritaj en Franc- 
lando;kaj oni opinias ke la regiono 
pariza prilaboras proksimume 20.000 
kilogramojn da kombaĵoj.Tiu ĉi arti- 
klo estas tre diversvalora: nedube=- 
ble estas ke, per ĝi, oni faras mul- 
te da falshararojn, ĉar la plej gra- 
van procenton la kombistoj aĉetas ĉe 
ĉifonistoj, kiuj eltiras tiun arti- 
klon el malpuraĵoj; antaŭ ol ilinuzi 
oni devas do purigi ilin, apartigi 
laŭ la koloro, laŭ la longeco, kajj 
tia laboro postulas grandan atenton, 
kaj longan tempon. 

El Cinujo, oni ricevas multe da 
haroj prilaboritaj; ili valoras pro 
sia longeco, sed ili estas dikaj;oni 
devas multe ilin ĥemie prepari por 
maldikigo. 

Multon mi ĵus diris, kaj ankoraŭ 
pli multon oni povus diri.Sed mi si- 
lentos, dirante al vi ke la haro es=- 
tas tre fortika ŝnuro: haro bonsana 
povas pendigi pezaĵon cent okdek gra 

man! 
er teksto estasel 
nekonata verkinto, 

o” datiĝas de 
1938). 

KOXOXOX OXOKOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO 
LIPTOVSKY MUKULAS ~ Tiu urbo festas 
——— =----- ĉi-jare sian 700an 
jariĝon. La distrikta komisiono de 
vojaĝgtrafiko kaj la Esperanta-ronde- 
to ĉe la iiuzeo de Janko Kral invitas 
vin viziti tiun belan regionon. 

Petu informojn de "Komisia pre- 
cestovny ruch pri ONV, Liptovsky ii 
kulaŝ (ĉeĥoslovakujo)", kiu sendos 
diversajn faldfoliojn en esperanto. 

=O-0-0o-Oo= 
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Vi baldaŭ partoprenos la Universalan Kongreson! 

Havigu al vi b najn poŝvortarojn! 

VOCABULAIRE de POCHE 
FRANGAIS-ESPERANTO 
ESPERANTO-FRANÇAIS 

de G' BASTIEN 

    LEXIQUE FONDAMENTAL 
ESPERANTO-FRANGAIS 

   
       

       

  

de R. LEGER 

  

   

   
   

En Madrid vi renkontos eksterlandajn amikojn! 

Antaŭe vi skribos al viaj plumamikoj! 
Donacu al ili verkojn el la franca literaturo, majstre tradukitajn! 

    
Tradukis G. WARINGHIEN Kaj K. KALOCSAY    

    

J.P. SARTRE 

SEN ELIRO 
LA RESPEKTEMA P... 

    LA FLOROJ DE L'MALBONO 
de BAUDELAIRE 

   
     

  

    Tradukis R.BERNARD          

8.00 F STAFETO-ELDONO 13,50 F          

    

      

    

Cu vi troviĝas inter tiuj, kiuj ankoraŭ ne posedas jenajn tradukojn de ZAMENHOF ? 
Gardu vin de la HONTO, tuj mendante ilin! 

  

      

  

PROVERBARO | 
ESPERANTA 

IFIGENIO EN TAŬRIDO 
de GOETHE 

7.50 F 

  

    
Dum vi kuŝos sur la strando..... 
Inicu vin pri la 

kolzo 3.8. 9.,6../, l. MI 
Kio estas tio? 

Tio estas la valoro de le.. 

MONEROJ KIUJ EMBARASAS VIAN MONUJON ! 
Tio estas la prezo de la.... 

SEKRETOS de la MARESTAJOS 
; e 
de P. GIUNIO 

SURPRIZSAKETOJ 47. 7 EIO 
7.00 F > be Fruss 

Alconanta la send-kostojn. 
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